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Presents comprehensive coverage of the subject of thermodynamics from a chemical engineering viewpoint. This text
provides an exposition of the principles of thermodynamics and details their application to chemical processes. It contains
problems, examples, and illustrations to help students understand complex concepts.
Cengel and Cimbala's Fluid Mechanics Fundamentals and Applications, communicates directly with tomorrow's
engineers in a simple yet precise manner, while covering the basic principles and equations of fluid mechanics in the
context of numerous and diverse real-world engineering examples. The text helps students develop an intuitive
understanding of fluid mechanics by emphasizing the physics, using figures, numerous photographs and visual aids to
reinforce the physics. The highly visual approach enhances the learning of fluid mechanics by students. This text
distinguishes itself from others by the way the material is presented - in a progressive order from simple to more difficult,
building each chapter upon foundations laid down in previous chapters. In this way, even the traditionally challenging
aspects of fluid mechanics can be learned effectively. McGraw-Hill's Connect, is also available as an optional, add on
item. Connect is the only integrated learning system that empowers students by continuously adapting to deliver
precisely what they need, when they need it, how they need it, so that class time is more effective. Connect allows the
professor to assign homework, quizzes, and tests easily and automatically grades and records the scores of the student's
work. Problems are randomized to prevent sharing of answers an may also have a "multi-step solution" which helps
move the students' learning along if they experience difficulty.
In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de
orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste
eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot
constructies; · de manier van specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde
verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en
het mag dan ook met recht een klassieker genoemd worden.
EEN KNALLEND AVONTUUR VAN BIJNA VIERHONDERD PAGINA'S LANG: DIRK PITT IS TERUG! Alarm op de
Caribische zee! Dirk Pitt maakt jacht op een bende schurken die een milieuramp ontketent. Hoe dichter hij ze op de
hielen zit, hoe dichter hij bij de machthebbers op Cuba komt. Zijn zoon Dirk junior en zijn dochter Summer sporen
ondertussen een historische schat van de Azteken op. Ze moeten snel zijn, voor die in criminele handen valt. Hun
zoektocht voert hen uiteindelijk ook naar Cuba, recht in de armen van de vijand.
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With complete coverage of the basic principles of heat transfer and a broad range of applications in a flexible format,
"Heat and Mass Transfer: A Practical Approach" provides the perfect blend of fundamentals and applications. The text
provides a highly intuitive and practical understanding of the material by emphasizing the physics and the underlying
physical phenomena involved. Key: Text covers the standard topics of heat transfer with an emphasis on physics and
real-world every day applications, while de-emphasizing the intimidating heavy mathematical aspects. This approach is
designed to take advantage of students' intuition, making the learning process easier and more engaging. Key: The new
edition will add helpful web-links for students. Key: 50% of the Homework Problems including design, computer, essay,
lab-type, and FE problems are new or revised to this edition. Using a reader-friendly approach and a conversational
writing style, the book is self-instructive and entertains while it teaches. It shows that highly technical matter can be
communicated effectively in a simple yet precise language.
Heat and Mass TransferA Practical Approach
Iedereen kent Karl Marx als een van de invloedrijkste denkers van de negentiende eeuw en als de man wiens
levenswerk Het kapitaal de wereld zou veranderen. Liefde en kapitaal onthult echter zijn tumultueuze privéleven en
schetst een portret van een revolutionair, een rokkenjager, een grappenmaker en bovenal een gepassioneerd man zowel politiek als privé. Als arme student viel Marx voor Jenny, de dochter van een Pruisische baron, en zij en hun
kinderen zijn hem ondanks alle tegenslagen en politieke obsessies altijd trouw gebleven. Het gezin zwierf in het kielzog
van vader Karl jarenlang door Europa in een tijdperk van politieke spanningen, en naast zijn werk als intellectueel
ontpopte Marx zich tot een beschermende vader en liefhebbende echtgenoot. Door gebruik te maken van nooit eerder
toegankelijke bronnen biedt Liefde en kapitaal een intieme blik in de beproevingen, de ellende en de hartstochten van
een man die, meer dan elke andere denker, vormgaf aan onze moderne opvattingen over werk, geld en sociale relaties.
Succesvol biografe Mary Gabriel studeerde journalistiek in Amerika en Parijs en werkte daarna als redacteur bij Reuters
in Washington en Londen. 'Liefde en kapitaal is een reusachtig, vaak aangrijpend boek. Het geeft een vermakelijk en
evenwichtig portret van Karl Marx, zijn kleurrijke milieu van ballingen, freaks en revolutionairen, en van het nauwelijks
bekende gezin van Marx. Gabriel geeft een levendig beeld van een worstelende, maniakale bohemien en intellectueel in
de hoofdsteden van middennegentiende-eeuws Europa.' the new york times book review 'Gabriel geeft een magistrale
weergave van het leven van Karl Marx en zijn vrouw. Met een vloeiende stijl die haar uitgebreide onderzoek niet verhult,
biedt Gabriel ons de menselijke familiekant van een man die gewoonlijk gezien wordt als een berekenende theoreticus.'
publishers weekly 'Gabriel stelt, terecht, dat de sleutel tot het begrijpen van wat Marx dreef niet alleen ligt in inzicht in de
grote stromingen van zijn tijd, maar vooral in het begrip van zijn chaotische privéleven en de mensen die hij liefhad.'
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washington independent review of books
Een vreselijke tragedie heeft het leven van Will verwoest en hij zweert dan ook wraak op degenen die hiervoor
verantwoordelijk zijn. Zelfs als dat zou betekenen dat hij het korps van de Grijze Jagers moet verlaten. Wills vrienden
maken zich ernstig zorgen over hem. Het is Halt die met de oplossing komt: Will moet een leerling aannemen om zijn
gedachten te verzetten. En zoals meestal krijgt Halt gelijk. Meer dan hem lief is zelfs.
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft weinig om naar uit te kijken. Zijn vader en broer nemen hem
niet serieus en zijn moeder is zomaar op een dag weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een foto
waarin ze in een mooie zomerjurk voor hem poseert. Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft de rest van de
fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie voor verkleden vandaan? Droomt hij daarom van de nieuwe Vogue, mooie
ontwerpen en zachte stoffen? Wanneer Dennis ontdekt dat Lisa, het knapste meisje van school, dezelfde fascinatie voor
kleding en verkleden heeft, gaat een wereld voor hem open. Dennis had het gevoel alsof hij in een achtbaan zat. Hij
hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik kan diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende, verrassende en
grappige boek zal kinderen én ouders aanspreken. David Walliams is acteur en komiek. Met zijn afstotelijke typetjes en
provocerende grappen maakte hij furore in de succesvolle Britse tv-serie Little Britain. Jongen in jurk is zijn eerste boek.
Quentin Blake behoeft geen introductie. Hij verwierf internationale roem als illustrator van de klassiekers van Roald Dahl.
Hij ontving meerdere prijzen voor zijn werk.
Vervolg op: "De lessen van Don Juan" en "Een aparte werkelijkheid", waarin een Amerikaanse antropoloog zijn ontmoeting met een
Mexicaanse indiaan beschrijft en zijn ervaringen met bewustzijnsverruimende middelen.
Accompanying DVD-ROM contains the Limited Academic Version of EES (Engineering Equation Solver) software with scripted solutions to
selected text problems.
The eighth edition of Fluid Mechanics offers students a clear and comprehensive presentation of the material that demonstrates the
progression from physical concepts to engineering applications. The book helps students to see the practical importance of fluid mechanics
fundamentals. The wide variety of topics gives instructors many options for their course and is a useful resource to students long after
graduation. The problem-solving approach is presented at the start of the book and carefully integrated in all examples. Students can
progress from general examples to those involving design, multiple steps, and computerusage. New To The Eighth Edition Over 20 new
problems per chapter; morethan 500 in total New subsection on laminar-flow minorlosses, appropriate for micro- and nano-tube flows
Additional discussion of the Kline-Fogelman airfoil, extremely popular now for model aircraft New supersonic wave photographs added New
subsection on the water-channel compressible flow analogy New problems assigned to find the oblique wave angle for supercritical water
flow past a wedge An expanded discussion of wind turbines, with examples and problems taken from the author's own experience
Supplements The following supplements are related to users of this SI edition. Solutions Manual The Solutions Manual that accompanies this
book offers typeset, one-per-page solutions with detail explanations, to end-of-chapter problems. Powerpoint Slides PowerPoint presentation
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slides for all chapters in the text are available for use in lectures.

Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
In een van de onbetwiste hoogtepunten uit de wereldliteratuur voert de bezeten kapitein Achab een mythische strijd met Moby
Dick, een witte walvis. Vanwege dat beest is hij ooit zijn been verloren en nu is de kapitein uit op wraak. Achab offert willens en
wetens het welzijn van zijn schip en bemanning op aan zijn persoonlijke haat tegen Moby Dick, die voor hem het kwaad, de
erfzonde en het demonische vertegenwoordigt. Hij is vastbesloten het beest te vinden en hij laat zich door niets of niemand
tegenhouden om dat doel te behalen. De Amerikaanse Herman Melville (1819-1891) schreef in 1851 MOBY DICK, naar een
ongewoon grote en agressieve witte potvis die zoveel rampen zou hebben veroorzaakt voor de walvisvaarders dat het was
uitgegroeid tot een mythe. De roman werd in die tijd niet goed ontvangen. Het verkreeg pas na zijn dood bekendheid en is
inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste meesterwerken uit de Amerikaanse literatuur.
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